
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 
Το έργο Entre4all στοχεύει στην παραγωγή ενός 
εκπαιδευτικού υλικού και μίας εργαλειοθήκης  για 
άτομα με αναπηρίες, ώστε να μπορούν να 
αποκτήσουν επιχειρηματικές και ψηφιακές 
δεξιότητες και να δημιουργήσουν τη δική τους 
κοινωνική επιχείρηση. 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ; 
 Κύρια Ομάδα στόχος: Ενήλικες με αναπηρίες 

(18-30 χρονών) 
 Δευτερεύουσα Ομάδα Στόχος: Εκπαιδευτές 

ενηλίκων/εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, 
φροντιστές και επαγγελματίες 
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Κωδικός Έργου: 
 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ WEBSITE  
 

Τα αποτελέσματα του έργου έχουν ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 

έργου μας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα ως γραφήματα, οι εθνικές και διακρατικές εκθέσεις, οι οποίες είναι 

διαθέσιμες στην αγγλική και στις εθνικές γλώσσες των εταίρων. Το πλαίσιο ικανοτήτων 

που προσδιορίζει τις ικανότητες που θα απαοκτήσουν τα άτομα με αναπηρίες στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Entre4all και το εργαλείο χαρτογράφησης που δείχνει τις 

πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις χώρες εταίρους είναι 

διαδικτυακό. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
 
Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρίες ώστε να 

γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες αναπτύσσονται τα εκπαιδευτικά υλικά και επί του 

παρόντος μεταφράζονται σε εθνικές γλώσσες. Τα μαθήματα καλύπτουν τα θέματα 

των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των οικονομικών 

δεξιοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει 

προαιρετικές ενότητες με μελέτες περίπτωσης κοινωνικών επιχειρηματιών σε 

διάφορους τομείς. Ένα σύστημα ανοιχτών σημάτων για την αξιολόγηση των 

μαθησιακών προσπαθειών θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα μας. Ακολουθήστε 

μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε πρώτοι όταν ανοίξει η 

πλατφόρμα!  

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 
Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η εκστρατεία μας για την προώθηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας για τα άτομα με αναπηρίες. Ακολουθήστε το κανάλι μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να δείτε τα βίντεο κλιπ της καμπάνιας και ενδιαφέρουσες και 

αποκλειστικές πρώτες ματιές των εκπαιδευτικών θεμάτων μας.  

Το 2021, η εταιρική σχέση του έργου Entre4all θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη των κοινοτικών 

κέντρων Entre4all. Τα κέντρα αυτά θα ανοίξουν σε κάθε μία από τις χώρες εταίρους και θα 

λειτουργήσουν ως κόμβοι για άτομα με αναπηρίες που ενδιαφέρονται για την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η εβδομάδα Train the Trainer, κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι εκπαιδευτές θα έχουν μια πρώτη εισαγωγή και θα αποκτήσουν 

πρακτική εμπειρία του τελικού εκπαιδευτικού μας υλικού. 
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